


แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 (ฉบับเพิ่มเติม) 

*************** 
ชื่อโครงการ/หลักสูตร รุ่น กำหนดการจัดฝึกอบรม สถานที่จัดฝึกอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

1. รองนายกเทศมนตรี   
จำนวน 70 คน/รุ่น  ค่าลงทะเบียน 39,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม  
ใบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. หนังสือประกาศรายชื่อผู้สมัครและกำหนดการชำระ
ค่าลงทะเบียน ตรวจสอบได้ที่ www.lpdi.go.th หัวข้อ หนังสือ
ราชการ ก่อนวันอบรม 3 สัปดาห์ 
2. การชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    
ชื่อบัญชี “โครงการศูนย์ศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” บัญชีเลขที่ 475-3-42931-8 
 

 
6 
 
 
 

 
24 มิ.ย. – 8 ก.ค. 65 

 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 
 

 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

 
นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล 

โทร/ Line 09 0678 0186 
นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม 
โทร/ Line 09 0678 0183 

 
สมัครอบรมและ 

ดาวน์โหลดหลักสูตร 
www.lpdi.go.th 
หัวข้อสมัครอบรม 

2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
จำนวน 70 คน/รุ่น  ค่าลงทะเบียน 39,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม  
ใบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. หนังสือประกาศรายชื่อผู้สมัครและกำหนดการชำระ
ค่าลงทะเบียน ตรวจสอบได้ที่ www.lpdi.go.th หัวข้อ หนังสือ
ราชการ ก่อนวันอบรม 3 สัปดาห์ 
2. การชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    
ชื่อบัญชี “โครงการศูนย์ศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” บัญชีเลขที่ 475-3-42931-8 
 

 
6 
 
 

 
16 – 30 ก.ค. 65 

 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 
 

 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

 
นายพงศ์พิสุทธิ์ รักษาพันธุ์ 
โทร/ Line 09 0678 0182 

 
สมัครอบรมและ 

ดาวน์โหลดหลักสูตร 
www.lpdi.go.th 
หัวข้อสมัครอบรม 

 
 

http://www.lpdi.go.th/
http://www.lpdi.go.th/


ชื่อโครงการ/หลักสูตร รุ่น กำหนดการจัดฝึกอบรม สถานที่จัดฝึกอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

3. เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
จำนวน 50 คน/รุ่น  ค่าลงทะเบียน 37,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม  
ใบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. หนังสือประกาศรายชื่อผู้สมัครและกำหนดการชำระ
ค่าลงทะเบียน ตรวจสอบได้ที่ www.lpdi.go.th หัวข้อ หนังสือ
ราชการ ก่อนวันอบรม 3 สัปดาห์ 
2. การชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด 
(มหาชน) ชื่อบัญชี มร. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(โครงการอบรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ)  
บัญชีเลขที่ 156-2-29309-0 
 

 
 
2 
 
 

 
 

27 มิ.ย. – 9 ก.ค. 65 

 
 

โรงแรม เอเชีย  
แอร์พอร์ต เซียร์รังสิต 
(Asia Airport Hotel) 

ถนนพหลโยธิน  
ตำบลคูคต  

อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
 
นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม 
โทร/ Line 09 0678 0183 

 
สมัครอบรมและ 

ดาวน์โหลดหลักสูตร 
www.lpdi.go.th 
หัวข้อสมัครอบรม 

 

4. ที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(อบจ./เทศบาล/เมืองพัทยา) 
จำนวน 50 คน/รุ่น  ค่าลงทะเบียน 37,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม  
ใบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. หนังสือประกาศรายชื่อผู้สมัครและกำหนดการชำระ
ค่าลงทะเบียน ตรวจสอบได้ที่ www.lpdi.go.th หัวข้อ หนังสือ
ราชการ ก่อนวันอบรม 3 สัปดาห์ 
2. การชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด 
(มหาชน) ชื่อบัญชี มร. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(โครงการอบรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ)  
บัญชีเลขที่ 156-2-29309-0 
 

 
1 
 
 

 
10 – 22 ก.ค. 65 

 
โรงแรม เอเชีย  

แอร์พอร์ต เซียร์รังสิต 
(Asia Airport Hotel) 

ถนนพหลโยธิน  
ตำบลคูคต  

อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 

 

 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล 

 โทร/ Line 09 0678 0186 
 

สมัครอบรมและ 
ดาวน์โหลดหลักสูตร 
www.lpdi.go.th 
หัวข้อสมัครอบรม 

 
 
 

 
 

http://www.lpdi.go.th/
http://www.lpdi.go.th/


ชื่อโครงการ/หลักสูตร รุ่น กำหนดการจัดฝึกอบรม สถานที่จัดฝึกอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

5. เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
จำนวน 70 คน/รุ่น  ค่าลงทะเบียน 32,900 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม  
ใบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. หนังสือประกาศรายชื่อผู้สมัครและกำหนดการชำระ
ค่าลงทะเบียน ตรวจสอบได้ที่ www.lpdi.go.th หัวข้อ หนังสือ
ราชการ ก่อนวันอบรม 3 สัปดาห์ 
2.. การชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี โครงการ
พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
เลขที่บัญชี 074-7-19969-3 
 

 
 
1 
 
 

 
 

3 – 15 มิ.ย. 65 

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 
 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

 
 

นายพงษ์นริทร ตันเที่ยง 
โทร/ Line 09 0678 0177 

 
สมัครอบรมและ 

ดาวน์โหลดหลักสูตร 
www.lpdi.go.th 
หัวข้อสมัครอบรม 

 

6. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 70 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 32,900 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. หนังสือประกาศรายชื่อผู้สมัครและกำหนดการชำระ
ค่าลงทะเบียน ตรวจสอบได้ที่ www.lpdi.go.th หัวข้อ หนังสือ
ราชการ ก่อนวันอบรม 3 สัปดาห์ 
2. การชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    
ชื่อบัญชี “โครงการศูนย์ศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” บัญชีเลขที่ 475-3-42931-8 
 
 

 
 
1 

 
 

 
 

5 – 17 มิ.ย. 65 
 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 

 
 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

 
 

นายพงศ์พิสุทธิ์ รักษาพันธุ์ 
โทร/ Line 09 0678 0182 

 
สมัครอบรมและ 

ดาวน์โหลดหลักสูตร 
www.lpdi.go.th 
หัวข้อสมัครอบรม 

 

http://www.lpdi.go.th/


ชื่อโครงการ/หลักสูตร รุ่น กำหนดการจัดฝึกอบรม สถานที่จัดฝึกอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

7. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  
จำนวน 70 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม  
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. หนังสือประกาศรายชื่อผู้สมัครและกำหนดการชำระ
ค่าลงทะเบียน ตรวจสอบได้ที่ www.lpdi.go.th หัวข้อ หนังสือ
ราชการ ก่อนวันอบรม 3 สัปดาห์ 
2. การชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    
ชื่อบัญชี “ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์” 
เลขที่บัญชี 983-359086-1 

 
 
23 
24 
 
   

 
 

 

 
 

12 – 31 พ.ค. 65 
26 ก.ค. - 14 ส.ค. 65 

 

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง  

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 
 
 
 

 
 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์  

 
 

นางสาวเสนาะ หามนตรี 
โทร 09 0678 0191 

 
สมัครอบรมและ 

ดาวน์โหลดหลักสูตร 
www.lpdi.go.th 
หัวข้อสมัครอบรม 

 

8. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
จำนวน 70 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม  
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. หนังสือประกาศรายชื่อผู้สมัครและกำหนดการชำระ
ค่าลงทะเบียน ตรวจสอบได้ที่ www.lpdi.go.th หัวข้อ หนังสือ
ราชการ ก่อนวันอบรม 3 สัปดาห์ 
2. การชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    
ชื่อบัญชี “โครงการศูนย์ศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” บัญชีเลขที่ 475-3-42931-8 
 
 
 

 
 
8 
9 

 
   

 
 

 

 
 

10 - 29 ก.ค. 65 
31 ก.ค. – 19 ส.ค. 65 

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง  

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 
 
 

 

 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาส

ตร์  

น.ส.ชนัดดา ทิศนุกล 
โทร/Line 09 0678 0186 

สมัครอบรมwww.lpdi.go.th 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มไลน์ผู้สมัคร รุ่น 8 

กลุ่มไลน์ผู้สมัคร รุ่น 9 

http://www.lpdi.go.th/
http://www.lpdi.go.th/


ชื่อโครงการ/หลักสูตร รุ่น กำหนดการจัดฝึกอบรม สถานที่จัดฝึกอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

9. สถาปนิก 
จำนวน 70 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม  
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. หนังสือประกาศรายชื่อผู้สมัครและกำหนดการชำระ
ค่าลงทะเบียน ตรวจสอบได้ที่ www.lpdi.go.th หัวข้อ หนังสือ
ราชการ ก่อนวันอบรม 3 สัปดาห์ 
 

 
 
1 

 
   

 
 

 

 
 

19 มิ.ย. – 8 ก.ค. 65 

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง  

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 
 
 

 

 
 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ 

ทหารลาดกระบัง 

 
 

น.ส.ชนัดดา ทิศนุกล 
โทร/Line 09 0678 0186 

สมัครอบรมและ 
ดาวน์โหลดหลักสูตร 
www.lpdi.go.th 

 
 
 
 

 
 

10. ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ 
จำนวน 100 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 12,900 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตร ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. หนังสือประกาศรายชื่อผู้สมัครและกำหนดการชำระ
ค่าลงทะเบียน ตรวจสอบได้ที่ www.lpdi.go.th หัวข้อ หนังสือ
ราชการ ก่อนวันอบรม 3 สัปดาห์ 
2.. การชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี โครงการ
พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
เลขที่บัญชี 074-7-19969-3 
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13 – 18 มิ.ย. 65 
24 – 29 ก.ค. 65 

 

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง  

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

 
 

นายพงษ์นริทร ตันเที่ยง 
โทร/ Line 09 0678 0177 

 
สมัครอบรมและ 

ดาวน์โหลดหลักสูตร 
www.lpdi.go.th 
หัวข้อสมัครอบรม 

 

กลุ่มไลน์ผู้สมัคร รุ่น 1 

http://www.lpdi.go.th/


 

ชื่อโครงการ/หลักสูตร รุ่น กำหนดการจัดฝึกอบรม สถานที่จัดฝึกอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

11. เตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น "เกษียณสร้างสุข" (Happy Retirement) 
จำนวน 70 คน/รุ่น  ค่าลงทะเบียน 25,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม  
ใบประกาศนียบัตร ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. หนังสือประกาศรายชื่อผู้สมัครและกำหนดการชำระ
ค่าลงทะเบียน ตรวจสอบได้ที่ www.lpdi.go.th หัวข้อ หนังสือ
ราชการ ก่อนวันอบรม 3 สัปดาห์ 
2. การชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    
ชื่อบัญชี ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์  
เลขที่บัญชี 983-359086-1 

 
4 
 
 

 
14 – 23 ก.ค. 65 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง  

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 
 
 
 

 
มหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร์ 

 
นายอภิสิทธิ์  ใสยพร 

โทร/ Line 09 0678 0192 
 

สมัครอบรมและ 
ดาวน์โหลดหลักสูตร 
www.lpdi.go.th 
หัวข้อสมัครอบรม 

 
 
 

 


